RAPORT ROCZNY 2020

Kim jesteśmy?
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest społeczną organizacją pozarządową powstałą w
1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. Od początku swojej działalności
fundacja działała jako typowy think tank. Instytucje tego rodzaju są ważne i kluczowe dla budowy
polskiego społeczeństwa obywatelskiego, zasad demokracji i zrównoważonej gospodarki zwłaszcza w
okresie zmian i transformacji. Taką organizacją jest InE, która:







działa w oparciu o podstawowe wartości i zasady;
stanowi alternatywne źródło informacji, badań i opinii;
formułuje niezależny punkt widzenia;
koncentracje się na kwestiach polityk w celu współdziałania z administracją publiczną;
nie przynależy do żadnej partii politycznej;
stanowi niezależne forum debat, źródeł innowacyjnych rozwiązań i zaleceń.

Misją Instytutu jest występowanie w interesie przyszłych pokoleń, gdyż one nie mają możliwości
zabrania głosu w procesie podejmowanych dzisiaj decyzji, a wielokrotnie skutki tych decyzji będą ich
dotyczyły. Jako główne zadania InE postawił przed sobą przede wszystkim inicjowanie oraz
integrowanie różnych interesariuszy wokół rozwiązywania konkretnych problemów ujawniających się
na styku ochrony środowiska, rozwój gospodarczy i społeczny.
W 2015 roku wprowadzony został model funkcjonowania fundacji w formule 4P. Formuła 4P polega
na wejściu organizacji w pełny cykl życia idei od Pomysłu, przez Promocję, Pilotaż po Praktykę InE
zajmuje się tworzeniem, promowaniem, testowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących
zrównoważonemu rozwojowi Polski.

„Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wprowadziła ww. definicję zrównoważonego
rozwoju do uchwalonej w 2001 roku Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
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Wirtualny świat
Tak – tego oczekiwaliśmy. Rok 2020 miał być trudny i był trudny. Do naszej Fundacji też
przyszły cięższe niż zwykle czasy. Pandemia dała nam się we znaki przy organizacji naszych
wydarzeń i projektów w 2020 roku. Przełożone konferencje, zaniechane debaty, rozmowy,
wywiady. Na koniec roku stało się także to czego oczekiwaliśmy od dawna. Sprzedaliśmy
nasz lokal na ulicy Nabielaka 15 pod nr 1 i przeprowadziliśmy się do lokalu wynajętego pod
nr 6. Ale nadal żyjemy i pracujemy. Jesteśmy prawdziwi, choć rzeczywistość jakby bardziej od
2020 roku wirtualna.
Warto jednak zwrócić uwagę, że pandemia zmusiła nas do pewnych rzeczy, które przyniosły
nam więcej pożytku niż szkody. Ot choćby konieczność zorganizowania konferencji „100 lat
ochrony środowiska w Polsce” w formule hybrydowej. Taka zmiana niewątpliwie zwiększyła
jej zasięg w stosunku do tego co mogłoby się wydarzyć bez transmisji on-line. Dzięki
pandemii pracujemy teraz bardziej jako zespół zdalny, ale trzeba też przyznać, że w nowym
biurze mamy za mało przestrzeni, aby pracować w nim jednocześnie. Kto wie, czy tak łatwo
przyszłoby nam dawać referaty na międzynarodowych konferencjach, gdyby w 2020 roku
wszystkie nie zaczęły odbywać się zdalnie? Może zatem nadszedł czas przesunąć naszą
Fundację wyżej w rankingu światowych think tanków*. Bo świat jest jakby jeszcze mniejszy
niż kiedyś.
*W rankingu za rok 2020 Fundacja InE zajęła miejsce 49.
Z poważaniem,

Prezes Fundacji InE
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Wystąpienie podczas sesji konferencji „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?, czerwiec 2020

Nazwa projektu: Konferencja „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co
dalej?”
Źródło dofinansowania: Komisja Europejska – fundusze programu DEAR.
Okres realizacji: styczeń-wrzesień
Realizacja celów statutowych: 1
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski, Konrad Wielądek
Okoliczności: Symboliczne 100 lat liczymy od dnia 17 grudnia 1919 roku, kiedy to środowiska
naukowe zaproponowały utworzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w niepodległej II
Rzeczypospolitej Polskiej. Rada tzw.: tymczasowa została utworzona jeszcze w tym samym roku.
Patronat honorowy nad wydarzeniem: 6 byłych ministrów ds. ochrony środowiska (w kolejności
alfabetycznej) Maciej Grabowski, Marcin Korolec, Andrzej Kraszewski, Maciej Nowicki, Tomasz
Podgajniak oraz Czesław Śleziak
Rada Naukowo-Programowa: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, dr hab. Ewa Bińczyk, prof. Zbigniew
Bochniarz, dr hab. prof. nadzw., Tadeusz J. Chmielewski, dr Joanna Godlewska, dr Jerzy Jendrośka, dr
Anna Kalinowska, prof. zw. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr Przemysław Nawrocki, mgr Paweł Pawlaczyk,
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard
Sadowski, dr hab. Barbara Szulczewska, dr Michał Wilczyński, dr hab. Mariusz Kistowski prof. UG,
prof. dr hab. Tadeusz Borys, prof. dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. dr hab. Zbigniew Karaczun.
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Partnerzy: Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Wydawnictwo INW-Spatium
Opis działań: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju była inicjatorem zrealizowania konferencji
naukowej pt. „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”, a do współorganizacji wydarzenia
poprosiła Katedrę Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW. Ogłoszenia i możliwość zgłaszania
referatów na konferencję trwały przez prawie cały rok 2019.
Ostateczny kształt konferencja przyjęła na początku 2020 roku, kiedy to Rada Naukowo-Programowa
zdecydowała dopuścić część zgłoszonych referatów jako wystąpienia panelowe w sesjach
tematycznych otwieranych przez wystąpienia specjalnie zaproszonych gości. Wydarzenie miało się
odbyć w marcu 2020 roku, ale tuż przed jej faktyczną realizacją ogłoszono lockdown Polski z uwagi na
pandemię koronawirusa. Z tego powodu konferencja została przełożona na czerwiec 2020 roku.
Konferencja odbyła się w dniach 15-16 czerwca 2020 roku w formule hybrydowej, tzn. część
uczestników była obecna na konferencji w wynajętej sali w Domu Technika NOT w Warszawie, a
część mogła brać czynny udział w sesjach za pośrednictwem internetu. Całość wydarzenia można było
także śledzić bez możliwości wypowiedzi poprzez streaming on-line w internecie.
Na konferencji przedstawiono podczas 9 sesji 10 referatów problemowych dotyczących:
gospodarowania wodą, przestrzenią, zasobami kopalnymi, ochrony powietrza i klimatu, edukacji,
ochrony przyrody i systemu instytucjonalnego ochrony środowiska. Na konferencji zabrało głos jako
paneliści dodatkowo 21 osób. W sumie czynny udział w konferencji na miejscu lub poprzez aplikację
internetową wzięło udział 150 osób. Śledziło obrady konferencji w jej trakcie ponad 1800 osób.
Po konferencji przygotowano publikację naukową, która ukazała się we wrześniu nakładem
wydawnictwa INW-Spatium w nakładzie 400 egzemplarzy. Monografia pod redakcją dr Wojciecha
Szymalskiego obejmuje wybrane tematy przedstawione na konferencji oraz kilka, których
konferencja nie poruszała w czterech częściach: historia ochrony środowiska, polityka ekologiczna,
ekologia w gospodarce oraz ku przyszłości. To łącznie 14 recenzowanych artykułów naukowych
stawiających diagnozę w zakresie zrównoważonego rozwoju Polski.
Ostatnia część to przesłania byłych ministrów ochrony środowiska a także przedyskutowany w gronie
członków konferencji Apel Stulecia Polskiej Ochrony Środowiska, który zawiera 5 zasad i 8
szczegółowo opisanych kierunków wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce po obchodach 100lecia. Apel Stulecia Ochrony Środowiska został ogłoszony publicznie w lipcu 2020 roku w gronie
ponad 20 dziennikarzy.

5

Co robimy?
Gospodarka Niskoemisyjna. W ramach kampanii przekonujemy do niskoemisyjnego rozwoju Polski.
Naszym celem jest uzyskanie neutralności klimatycznej do roku 2050 zgodnie z Porozumieniem
Paryskim z 2015 roku. W ramach kampanii realizujemy:
- obliczenia śladu węglowego samorządów, firm i obywateli;
- badania społeczne i analizy problemów społecznych, np. ubóstwa energetycznego
- strategie, plany, programy gospodarki niskoemisyjnej;
- energetyczne narady obywatelskie, debaty klimatyczne i inne formy partycypacji społecznej;
- portal chronmyklimat.pl oraz jego podstrony tematyczne, np. Eko-lokator
- konkursy dla szkół
- szkolenia i konferencje
- inicjatywy lokalne, np. w zakresie termomodernizacji i instalacji OZE;
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Nazwa projektu: Portal chronmyklimat.pl – www.chronmyklimat.pl
Źródło finansowania:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Instrument Finansowy LIFE, Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Heinricha Boella oraz środki własne
Okres realizacji w roku 2020: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Andrzej Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula,
Wojciech Szymalski, Konrad Wielądek
Opis działań:
Celem portalu, funkcjonującego od 2007 roku, jest dostarczanie rzetelnych, bieżących informacji i
fachowych opracowań związanych ze zmianami klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z
uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu wdrażania unijnego
pakietu klimatyczno-energetycznego. W 2020 roku opublikowano na portalu 527 tekstów, w tym
ponad 72 teksty autorskie, oraz niezależne opinie. Zorganizowano 2 debaty online poświęcone
następującym tematom: ”Ekologia w modzie i tekstyliach”, oraz „Fundusze unijne na gospodarkę
niskoemisyjną”. Zespół portalu był także aktywny w mediach społecznościowych.
Najważniejsze rezultaty projektu:
 statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2020: 142 913 odsłon
 zrealizowano 2 debaty online, które obejrzało około 1661 osób.
 2363 osób lubi fanpage chronmyklimat.pl na Facebooku, a 2778 obserwuje.
 Zasięg postów na facebooku w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wyniósł 82 536.
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Najpopularniejsze artykuły na portalu w 2020 roku:
Najbardziej popularny był cykl reportaży filmowych z prywatnych instalacji energii odnawialnej w
województwie zachodniopomorskim. Najczęściej oglądana była „Prywatna instalacja fotowoltaiczna
we wsi Błądkowo” – 4699 razy.
Błądkowo - fotowoltaika: http://chronmyklimat.pl/wideo/inicjatywy-lokalne/prywatna-instalacjafotowoltaiczna-we-wsi-bladkowo
Pyrzyce – geotermia: http://www.chronmyklimat.pl/projekty/katalog-dobrychprzykladow/energooszczedne-osiedle/geotermia-pyrzyce
Szczecin – fotowoltaika we wspólnocie mieszkaniowej:
http://www.chronmyklimat.pl/wideo/inicjatywy-lokalne/wspolnota-mieszkaniowa-pszczelna-wszczecinie
Drugim najbardziej poczytnym artykułem był "Przez klimat do uzdrowienia" - o raporcie na temat
postulatów dot. funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej, który czytano ponad 4567 razy.
Był to jeden z cyklu artykułów o funduszach unijnych wydanych w ramach projektu LIFE_UNIFY.
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/katalog-dobrych-przykladow/wiadomosci/przez-klimat-douzdrowienia
Ponad 4272 czytelników przyciągnął artykuł o perspektywie zakazu emisji dwutlenku węgla z
domów jednorodzinnych.
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/Do-2050-roku-domy-jednorodzinne-w-Polsce-z-zakazememisji-dwutlenku-wegla
Hybrydowa konferencja "100 lat ochrony środowiska w Polsce - i co dalej?". Na chronmyklimat.pl
transmitowaliśmy obydwa dni konferencji, z których pierwszy zyskał ponad 3660 widzów, a drugi
także 3352 oglądających.
Dzień pierwszy: http://www.chronmyklimat.pl/projekty/wiadomosci/7/obejrzyj-pierwszy-dzienkonferencji-100-lat-ochrony-srodowiska-w-polsce-i-co-dalej
Dzień drugi: http://www.chronmyklimat.pl/projekty/wydarzenia/wiadomosci/2/drugi-dzienkonferencji-100-lat-ochrony-srodowiska-w-polsce-i-co-dalej-dolacz-on-line
Na miejscu 5. artykuły z kampanii #WardrobeChange. Każdy z artykułów był czytany ponad 3000
razy, a tej najpopularniejszy 3643 razy.
Ogłoszenie kampanii: http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/polityka-klimatyczna/nowa-kampaniawardrobe-change-wzywa-do-radykalnej-transformacji-przemyslu-tekstylnego
Marek Szolc: http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/o-zrownowazonejmodzie-w-warszawie
Magdalena Płonka: http://www.chronmyklimat.pl/projekty/wiadomosci/18/najbardziejzrownowazona-moda-to-ta-ktora-mamy-w-szafie
Anna Pięta: http://www.chronmyklimat.pl/projekty/wiadomosci/4/wiedza-najwieksza-bronkonsumenta-wardrobechange
Anna Miazga: http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/zrownowazona-modato-myslenie-o-modzie-jako-pelnym-procesie-powstania-ubrania
Gosia Sobiczewska: http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/gosiasobiczewska-o-zrownowazonym-biznesie-modowym
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Nazwa projektu: LIFE_UNIFY – łącząc Unię
Europejską na rzecz działań klimatycznych oraz
Building capacity for multi-stakeholder cooperation
to contribute to long-term climate planning in
Visegrad 4+2
Źródło dofinansowania:
Instrument finansowy LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz program EUKI Niemieckiego Ministerstwa ds. Klimatu, Środowiska, Ochrony
Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego (BMU)
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 1
Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Andrzej Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Wojciech Szymalski,
Konrad Wielądek
Partnerzy:
Koordynacja: Climate Action Network Europe
Czechy: Centre for Transport and Energy (CDE)
Chorwacja: DOOR
Dania: D92
Estonia: Estonian Fund for Nature
Francja: RAC France
Niemcy: Germanwatch
Portugalia: ZERO
Słowenia: FOCUS
Hiszpania: SEO/Birdlife Spain

Współpracownicy: Dorota Zawadzka-Stępniak – Konfederacja Lewiatan, Monika Morawiecka – PGE
Energia Odnawialna, Grzegorz Kubalski – Związek Powiatów Polskich, Anna Jaskuła – Energy Cities
(Polska), Prof. Zbigniew Karaczun – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zbigniew Szpak Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Joanna Maćkowiak-Pandera – Forum Energii, Michał
Niewiadomski – Rzeczpospolita, Dorota Metera – Bioekspert Sp. z o.o., Joanna Furmaga – Polska
Zielona Sieć, Marcin Korolec – Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Maciej Kozakiewicz – jako
członkowie Społecznej Grupy Monitorującej Politykę Klimatyczną
O projekcie:
Projekt ma na celu stymulowanie efektywnej transformacji energetycznej w unii Europejskiej poprzez
oddziaływanie na fundusze europejskie, przygotowanie oraz wdrażanie Krajowych Planów Energii i
Klimatu oraz Długoterminowych Strategii Klimatycznych krajów członkowskich oraz Unii Europejskiej.
W projekcie zostanie zbudowane obserwatorium polityk klimatycznych poszczególnych Państw oraz
Unii Europejskiej, a wnioski z jego działalności będą zasilały różne kanały oddziaływania na zmianę w
zakresie realizacji tych polityk.
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Opis działań:
W roku 2020 przeprowadzono w styczniu pierwsze spotkanie Społecznej Grupy Monitorującej
Politykę Klimatyczną. Jednocześnie odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych zajmujących się
sprawami klimatu z krajów środkowej i wschodniej Europy mające na celu ustalenie działań na rzecz
Długoterminowych Strategii Niskoemisyjnych.
W lutym odbyła się debata on-line na temat funduszy unijnych na rzecz klimatu pt. „Fundusze unijne
na gospodarkę niskoemisyjną”.
Do czerwca 2020 roku przygotowano trzy broszury informacyjne o następujących tytułach: Fundusze
unijne można wydać lepiej, Długoterminowa strategia niskoemisyjna kluczem do ożywienia
gospodarki, Krajowe Plany Energii i Klimatu dalekie od celu. Broszury podsumowały dla polskiego
odbiorcy powstałe w projekcie publikacje, tj. raport „Funding climate and energy transition in the EU:
the untapped potential of regional funds”, briefing na temat Długoterminowych Strategii
Niskoemisyjnych oraz raport „„PAVE THE WAY FOR INCREASED CLIMATE AMBITION: Opportunities
and gaps in the final National Energy and Climate Plans”. Broszury rozesłano do członków komitetów
monitorujących program operacyjne krajowe oraz regionalne.
Do listopada opracowano wspólny raport partnerów UNIFY na temat ubóstwa energetycznego pt.:”
Tackling energy poverty through national energy an climate plans: priority or empty promise?”.
W ciągu całego roku odbywały się webinary z udziałem samorządów, instytucji rządowych I innych
zainteresowanych poświęcone m.in. konsultacjom Krajowych Planów Energii i Klimatu (Słowenia) czy
planów sprawiedliwej transformacji (Estonia), udziału samorządów we wdrażaniu tych planów
(Węgry), polityki transportowej (Francja i Niemcy).
Do końca roku Społeczna Grupa Monitorująca została objęta ankietą dotyczącą oceny aktualnej
polityki klimatycznej Polski – spotkania na żywo nie odbywały się.
Rezultaty projektu:
Debata on-line: Fundusze unijne na gospodarkę niskoemisyjną: ponad 3000 oglądających.
Spotkanie NGO z krajów środkowej i wschodniej Europy: 21 osób.
Pierwsze spotkanie Społecznej Grupy Monitorującej: 10 osób.
Zestaw broszur i rozesłanie do członków komitetów monitorujących: łączny nakład 1500 egz.
11 artykułów na temat raportów z projektu: ponad 41000 czytelników.
3 artykuły w prasie ogólnokrajowej, m.in. w dzienniku Rzeczpospolita, na portalu Teraz-Środowisko

Debata on-line „Fundusze unijne na gospodarkę niskoemisyjną, marzec 2020
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Nazwa projektu: PLAN-UP
Źródło
finansowania:
Instrument
finansowy LIFE Komisji Europejskiej oraz
European Climate Foundation
Okres realizacji w roku 2020: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech
Szymalski, Andrzej Kassenberg
Partnerzy: European Environmental Bureau – lider projektu, Polska Zielona Sieć, Polskie
Stowarzyszenie Gmin „Energy Cities”.
Opis działań: Działalność w ramach projektu obejmowała przygotowanie materiałów do raportów
poświęconych rekomendacjom do Krajowych Planów Energii i Klimatu. Zespół Fundacji InE
przygotował rekomendacje, a także dobre przykłady działań w zakresie transportu i rolnictwa do
raportu pt.: „Inspiration for change: Good practices for boosting climate action in Central & Eastern
Europe”. Przygotowane zostały opisy następujących przykładów działań z Polski: projekt eBus, plan
elektromobilności, opłaty za przejazd drogami dla ciężarówek, program „Czyste powietrze”, program
„Mój Prąd”. Popularyzowano również inne działania projektu na stronie chronmyklimat.pl.
Z tymi, oraz innymi publikacjami projektu PLAN-UP, można zapoznać się na stronie www.planup.eu

Nazwa projektu: KLIMAPOLKA –
Polityka klimatyczna szansą dla
województwa zachodniopomorskiego?
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020
Okres realizacji: styczeń-marzec
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Konrad Wielądek
Współpracownicy: Fundacja Baltic Natura – partner projektu, Ewa Anna Andruszko, Fundacja Green
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Opis działań: Projekt miał na celu promocję rozwiązań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w
województwie zachodniopomorskim. Działania te realizowane były poprzez serię warsztatów, stoiska
promocyjne, wystawę, filmy i publikacje. Działania bezpośrednie wspierane są poprzez kampanię
medialną w prasie i radiu oraz internecie. W 2020 roku realizowana była ostatnia faza projektu, która
polegała na rozpowszechnieniu jego produktów wśród odbiorców w województwie
zachodniopomorskim. Rozpowszechnienie to realizowano poprzez spoty radiowe emitowane na
antenie regionalnej rozgłośni RMF FM w Szczecinie oraz video publikowane w internecie. Każdy spot
oraz video były mini reportażem na temat prywatnych instalacji odnawialnych źródeł energii.
Opublikowano reportaże na temat następujących instalacji:
Instalacja fotowoltaiczna na domu jednorodzinnym w Błądkowie [RADIO] [VIDEO]
Instalacja fotowoltaiczna we wspólnocie mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie [RADIO] [VIDEO]
Instalacja geotermalna w Pyrzycach [RADIO] [VIDEO]
Instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła oraz elektrownia wodna w Młynie nad Starą Regą [VIDEO]
Jedna audycja radiowa poświęcona była partnerowi projektu – Fundacji Baltic Natura [RADIO]
Rezultaty projektu:




Za pomocą audycji radiowych rozpowszechniono projekt wśród co najmniej 290000
odbiorców.
Za pomocą video rozpowszechniono projekt wśród ponad 6000 odbiorców do daty
zakończenia projektu, a obecnie już do ponad 15000 odbiorców.
Ogółem cały projekt rozpowszechniono wśród ponad 1,3 mln odbiorców.

Fragment filmu promocyjnego „Geotermia Pyrzyce”, styczeń 2020
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Nazwa projektu: Promocja raportu na
temat stanu energetyki jądrowej na
świecie
Źródło finansowania: Fundacja im. Henricha
Boell’a
Okres realizacji: styczeń-czerwiec
Realizacja celu statutowego: cel 4
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg
Współpracownicy: Bartłomiej Derski,
Dzięgiel, Marcin Popkiewicz, Rafał Zasuń

Anna

Opis działań: Projekt składał się z pięciu części;
a) Dokonano wyboru tekstów z opracowania
„The World Nuclear Industry. Status Report
2019”,
a
następnie
przygotowano
tłumaczenie
wybranych
tekstów.
Przetłumaczona część została wydana w
nakładzie 800 egz.
b) Zorganizowano pobyt w Polsce Pana Mycle
Schneider’a - autora wiodącego ww.
raportu.
c) Zorganizowano w oparciu o ww. raport i
jego częściowe tłumaczenie debatę.
d) Przygotowano i wydano broszurę „Czy
zasadny jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce?” autorstwa Bartłomieja Derskiego i Rafała
Zasunia w nakładzie 2500 egz.
e) Przeprowadzono promocję zarówno raportu jak i broszury – konferencja prasowa, debata online i inne

Debata o energetyce jądrowej – przemawia Mycle Schneider, luty 2020
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Nazwa projektu: THINK2030 – udział w międzynarodowej konferencji
Źródło
finansowania:
Institute
European Environmental Policy (IEEP)
Popkiewicz,
Rafał Zasuń,
Marcinfor
Harembski
Opis działań:
Okres
realizacji w roku 2019: czerwiec-grudzień
Wybór fragmentów do tłumaczenia raportu nt. statusu energetyki jądrowej na świecie 2019 na język
polski, nadzór
nim oraz przygotowanie
broszury na ww. temat, które staną się podstawą działań
Realizacja
celunad
statutowego:
cel 2
promocyjnych w 2020 roku.
Zespół
projekturezultaty
w Fundacji:
Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski
Najważniejsze
projektu:
Przygotowano wersję roboczą broszury p.t. „Zasadności rozwoju energetyki jądrowej w Polsce” oraz
Opis
działań:
dokonano
weryfikacji tłumaczenia wybranych części raportu nt. stanu energetyki jądrowej na świecie
W
listopadzie 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja THINK2030. To wspólna inicjatywa
– 2019.
europejskich think tanków ekologicznych, takich jak Ecologic, Instytut Europejskiej Polityki
Środowiskowej (IEEP) i Think for Sustainability. Podczas konferencji przedstawiono szereg
Atlas Energii, w oparciu o jego niemiecką wersję, prezentuje polskiemu czytelnikowi możliwość
zamówionych specjalnie z tej okazji referatów na temat najważniejszych zdaniem organizatorów
zastDokonano wersyfikacji tłumaczenia, a także jego aktualizację.
tematów związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Referaty były przedstawiane
podczas konferencji i po jej zakończeniu dopracowywane na podstawie wniosków z dyskusji, która się
podczas tego spotkania odbyła.
Jeden z referatów został przygotowany przez zespół Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju pod
kierunkiem dr Wojciecha Szymalskiego. Referat nosi tytuł (w tłumaczeniu na Polski): „Wdrażanie
Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym – lekcje o roli miast w Polsce w planowaniu
polityki klimatycznej: mitygacja, adaptacji i sprawiedliwa transformacja”. W oficjalnej wersji można
się z nim zapoznać na poniższej stronie internetowej:
https://think2030.eu/publications/implementing-the-european-green-deal-at-local-level/.
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Nazwa projektu: Warsztaty i szkolenia
Źródło finansowania: środki pochodzące od słuchaczy, środki własne
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula, Renata Filip,
Konrad Wielądek, Hanna Kryszyńska
Opis działań: Celem działań było podzielenie się wiedzą posiadaną przez zespół Fundacji Instytut na
rzecz Ekorozwoju z zainteresowanymi słuchaczami.
Warsztaty i spotkania zrealizowane w 2020 roku
Dr Andrzej Kassenberg
- „Czy potrafimy odejść od węgla? Sytuacja energetyczna Polski i Świata* - webinar Padarewski
Academy
- „30 lat transformacji w ochronie środowiska w EŚW i co dalej. Wykład na seminarium Centrum
Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (wspólnie z dr hab. Zbigniewem Karaczunem, prof.
SGGW)
- „Tło środowiskowe, cywilizacyjne i społeczno-kulturowe projektowania proekologicznego
[ekorozwój]”- wykład na podyplomowych studiach „Architektura i budownictwo proekologiczne”
Politechnika Gdańska
- „Globalne i regionalne wyzwania związane ze zmianą klimatu” w ramach debaty „Czy pustynnienie i
zmiana klimatu zagrozi rozwojowi gospodarczemu regionu? Jakie wyzwania stoją przed
województwem łódzkim do roku 2050?”. Łódź
- Sędzia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej zamierzenia
inwestycyjnego pod nazwą EKO P+R Połczyńska. ZTM Warszawa.
- Uczestnik ankiety w ramach Climate Policy Survey for CCPI 2021
- „Transformacja energetyczna w Polsce – wyzwania i dylematy”. Wykład w ramach studiów
„Bezpieczeństwo wewnętrzne” w ramach przedmiotu "*Bezpieczeństwo ekologiczne, UW
- „Transformacja energetyczna w Polsce – wyzwania i dylematy” – webinar Pracowni na rzecz
Wszystkich Istot.
- “Idea and Strategy of European Union Green Deal” - International Webinar on "Sustainable
Development: Prospects and Challenges-A Cross Country Analysis„ Organised by Dept. of Commerce,
MBB College, Agartala Indie.
- Wykłady na podyplomowy studium Transport lotniczy SGH – Zrównoważony rozwój, Transport
lotniczy a środowisko, Koszty zewnętrzne transportu
- Moderowanie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego
- The Course Remains on EU Efforts to in the Realm of Sustainability Broadly Defined – nine lectures –
University of Florida
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Dr Wojciech Szymalski
- Wykład UW w ramach cyklu Uniwersytet Otwarty „Ekologia w samorządach” – 21 stycznia 2020
- Wykład w ramach projektu MULTIPLY „Zintegrowane planowanie miejskie drogą do efektywności
energetycznej miasta” – 26 luty 2020
- Wykład on-line dla studentów UW w ramach jubileuszowego cyklu wykładów Uniwersyteckiego
Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym „100 lat ochrony środowiska” pt.: „Strategia
adaptacji do zmian klimatu w Warszawie” – 23 kwietnia 2020
- Udział w webinarze z cyklu „Rozmowy SGH” pt.: „Blokada mobilności – błogosławieństwo czy
przekleństwo dla globalnego systemu społeczno-gospodarczego” wraz z prof. Wojciechem Paprockim
- 21 maja 2020
- Udział w panelu dyskusyjnym „Transformacja energetyczna miast – w drodze do neutralności
klimatycznej” w ramach seminarium Polskiej Sieci Energy Cities – 30 czerwca 2020;
- Udział w panelu dyskusyjnym na temat oszczędności energii w budynkach podczas Forum Rynku
Nieruchomości w Sopocie – 24 sierpień 2020
- Podcast z cyklu „Zielony Podcast” z Krzysztofem Rzymanem pt.: „Czas zamknąć miasta dla
samochodów” – 20 września 2020
- Prowadzenie seminarium Smart and Liveable Cities zorganizowanego przez Ambasadę Danii w Łodzi
– 8 października 2020
- Referat podczas V Konferencji Komisji Geografii Transportu pt.: „Barometr Warszawski – EKG
warszawskiego transportu” – 15 października 2020
- Wykład i warsztaty w ramach cyklu „Akademia miasta” organizowanego przez Fundację Malta w
Poznaniu, pt. „Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu” – 24 października 2020
- Doradztwo w procesie przygotowania Warszawskiego Panelu Klimatycznego oraz prezentacja
podczas II sesji WPK – 7 listopada 2020
- Wykład podczas międzynarodowej konferencji THINK2030 pt.: „Wdrażanie Europejskiego Zielonego
Ładu na poziomie lokalnym – lekcje o roli miast w Polsce w planowaniu polityki klimatycznej:
mitygacja, adaptacji i sprawiedliwa transformacja” – 17 listopada 2020
- Wykład w ramach platformy SPACE HUB podczas spotkania nt. „Monitoring miast z kosmosu”
przedstawiający publikację „Warszawa z Kosmosu” – 18 listopada 2020
- Prowadzenie dyskusji na temat polityki transportowej Unii Europejskiej w ramach Franco-German
transport Workshop projektu UNIFY - 30 listopada 2020
- Udział w internetowym panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez GP pt. „Eko 2.0. Jak
jednocześnie oszczędzać środowisko i pieniądze?” – 1 grudnia 2020
- Wykład podczas konferencji Transport problem 2020, zorganizowanej przez Politechnikę Śląską pt.
„Energy and CO2 emission intensity of passenger transport means in Warsaw” - 2 grudnia 2020
- Prezentacja raportu CAN-Europe “Tackling energy poverty through national energy an climate
plans: priority or empty promise?” podczas konferencji Right for Energy – 4 grudnia 2020
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Nazwa projektu: Analizy i opracowania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej
dla administracji publicznej oraz biznesu.
Źródło finansowania: Wojskowa Akademia Techniczna, STENA Recykling Sp. z o.o., Climate Lab w
Gdyni, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska, Funacja Stocznia,
Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Civis Polonus
Okres realizacji w roku 2020: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 1
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula, Renata Filip,
Konrad Wielądek
Opis działań: Przygotowanie opracowań analitycznych dla administracji publicznej lub biznesu
zgodnie z ich oczekiwaniami dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych, edukacji o
zmianach klimatu oraz innych analiz związanych z ochroną klimatu. W 2020 roku realizowano
następujące prace:
- Analiza ankiet wykonanych wśród instytucji samorządowych, mieszkańców oraz pomiarów jakości
powietrza w 10 miastach Polski na temat zagadnień ubóstwa cieplnego na rzecz Wojskowej Akademii
Technicznej. Opracowanie zostało zakończone i przyjęte. Współpraca jest kontynuowana.
- Analiza porównawcza oraz kwerenda materiałów i stworzenie baz danych na temat ubóstwa
energetycznego, energetyki geotermalnej, zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych krajach
Europy na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej. Opracowanie zostało zakończone i przyjęte.
Współpraca jest kontynuowana.
- Analiza emisji gazów cieplarnianych dla firmy STENA Recykling S.A. Zakończenie raportu
podsumowującego obliczenia wykonane w latach 2017-2018. Zakończenie raportu na temat emisji z
transportu w spółce wraz z rekomendacjami do jej obniżenia.
- Przygotowanie oraz wygłoszenie prezentacji dobrych przykładów na temat ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu, a także edukacji na te tematu na rzecz Climate
Lab w Gdyni. Opracowanie zostało zakończone i przyjęte.
- Przygotowanie wytycznych do konkursu na projekt parkingu Park&Ride eko-Połczyńska w
Warszawie w zakresie zastosowania metody edukacji ekologicznej oraz zastosowania zieleni w
obiekcie na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Opracowanie zostało zakończone i
przyjęte.
- Przygotowanie obliczeń emisji gazów cieplarnianych dla Banku Ochrony Środowiska. Obliczenia
dotyczą funkcjonowania banku w latach 2019-2020. Współpraca jest kontynuowana.
- Wsparcie eksperckie Warszawskiego Panelu Klimatycznego.
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Nazwa projektu:
Członkostwo w Koalicji Klimatycznej
Źródło finansowania: Środki własne
Okres realizacji w 2020 roku: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg,
Wojciech Szymalski
Współpracownicy: Sekretariat Koalicji Klimatycznej i jej
26 członków
Opis działań:
Instytut na rzecz Ekorozwoju jako współzałożyciel Koalicji działa w niej nieprzerwanie od 2002 r.
W roku 2020 działalność ta koncentrowała się na: braniu udziału w pracach Komitetu Sterującego
(przedstawicielem InE był Andrzej Kassenberg), aktywnym uczestniczeniu w działaniach Koalicji, m.in
w przygotowaniu stanowisk i opinii na temat, z których za najważniejsze można uznać w sprawie:
1. konieczności odejścia Polski od spalania węgla do 2030 roku;
2. potrzeby silnego przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju od przewodniczącej
Komisji Europejskiej;
3. projektu Polityki energetycznej polski do roku 2040;
4. projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030;
5. wezwania grupy PZU o nieubezpieczanie rozbudowy kopalni węgla brunatnego oraz
kamiennego oraz nowych elektrowni i kopalni węglowych w Polsce;
6. najważniejszych wyzwań w obszarze transportu dotyczących ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza dla władz samorządowych sprawujących
kadencję w latach 2018-2023;
7. apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o poparcie na Radzie Europejskiej w dniach 12-13
grudnia 2019 roku przyjęcia zobowiązania Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności
klimatycznej w roku 2050 zgodnie z Porozumień z Paryża z roku 2015;
Instytut na rzecz Ekorozwoju w styczniu 2020 roku ufundował na rzecz Koalicji Klimatycznej miejsce
przeprowadzenia spotkania strategicznego grupy.

Przez cały rok Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju była
także częścią Partnerstwa dla Klimatu. Do działań
realizowanych w ramach partnerstwa należą wszystkie
związane z gospodarką niskoemisyjną.
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Nazwa projektu: Członkostwo w CAN-Europe
Źródło finansowania: Środki własne
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel nr 2
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech
Szymalski
Współpracownicy: członkowie CAN-Europe (ponad 50
organizacji)
Opis działań:
Fundacja InE w 2020 roku wspierała CAN-Europe głosem
doradczym w dyskusjach i opiniowaniu przygotowywanych
przez Komisję Europejską dokumentów z zakresu zmian
klimatu. Fundacja rozpowszechniała liczne materiały
przygotowane przez CAN-Europe na portalu chronmyklimat.pl.
Wspólnie z CAN prowadziliśmy projekt LIFE_UNIFY.

Nazwa projektu: Członkostwo w EEB
Źródło finansowania: Środki własne
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski
Współpracownicy: członkowie EEB (ponad 150 organizacji)
Opis działań:
Fundacja InE jest członkiem EEB od 2002 roku. W 2020 roku wybrano nowego członka Rady EEB
spoza grona pracowników Fundacji InE. Działaliśmy jako partner we wniosku projektowym DEAR z
zakresu celów zrównoważonego rozwoju SDG oraz PLAN-UP. Promowaliśmy wybrane prace EEB m.in.
w mediach społecznościowych i na portalu chronmyklimat.pl.
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Co robimy?
Gospodarka Adaptacyjna. Ta kampania służy uświadomieniu Polakom ogromu zmian klimatu, jakie
nas czekają. Naszym celem jest tworzenie lokalnych gospodarek odpornych na zmiany klimatu i inne
kryzysy zewnętrzne. W ramach kampanii realizujemy:
- analizy wrażliwości, narażenia i podatności na zmiany klimatu przedsięwzięć i obszarów;
- strategie, plany i programy adaptacji do zmian klimatu;
- Okrągłe Stoły, debaty i lokalne dyskusje z obywatelami na temat zmian klimatu;
- portal adaptcity.pl;
- działania promujące ekoturystykę;
- inicjatywy lokalne, np. w zakresie tworzenia parków, zielonych ścian, oczek wodnych;
- Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko;
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Nazwa projektu: Agroturystyka w sieci Natura 2000
Źródło dofinansowania: Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Okres realizacji : cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Katarzyna Sołdaczuk, Konrad
Wielądek
Opis działań: cykl działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających korzystanie z potencjału
osobliwości przyrodniczych w turystyce wiejskiej w zrównoważony sposób, który sprzyja ochronie
środowiska i różnorodności biologicznej.
Rezultaty projektu:
- warsztat w Bieszczadach - 14 sierpnia 2020 - warsztat internetowy odbył się 10 września 2020, pt.:
,,Przydatne i jadalne rośliny w lesie na łące".
- warsztat internetowy odbył się 24 września 2020, pt.:„Bioróżnorodność w agroturystyce".
- warsztat dla dzieci podczas 39. Międzynarodowego Festiwalu Piknik Country, 24-25.07.2020 Mrągowo (warmińsko-mazurskie);
- warsztat w formie internetowej podczas Poland
Rock Festiwal (30.07- 01.08.2020), pt." Susza - ten
problem dotyczy także Ciebie" - poruszający
problem suszy m.in. na obszarach Natura 2000.
- wyprawy przyrodnicze „Na tropach natury”, pt.:
Tropy natury w Bieszczadach - 13 sierpnia 2020
- Wystawa fotografii przyrodniczej, która
prezentowana była: na stronie FB projektu, oraz
Fundacji InE, stronie www projektu, konferencji „
100- lat ochrony środowiska w Polsce - i co dalej ?",
Festiwalu Piknik Country w Mrągowie, Muzeum w
Chełmie - do końca września 2020.
- opublikowano 3 artykuły promujące projekt w
Przyjaciółce, Chwili dla Ciebie, Środowisku oraz
serię 5. krótkich wywiadów (materiałów
promocyjnych) w Radio Kolor.
wydano
2
przewodniki
z
mapami
ekoturystycznymi: pt.: Turystyka wiejska Południowo wschodnia Polska (1000 egz.) oraz
Turystyka wiejska - Środkowo Zachodnia Polska
(1000 egz.)
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Plansza wirtualnej wystawy przyrodniczej, lipiec 2020

Nazwa projektu: Analizy dotyczące adaptacji do zmian klimatu
Źródło dofinansowania: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miasta Wołomin
Okres realizacji : cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Renata Filip, Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula,
Konrad Wielądek
Współpracownicy: dr Aneta Afelt, prof. dr hab. Jarosław Chormański, dr Małgorzata Liszewska, prof.
dr hab. Barbara Szulczewska i inni
Opis działań: Fundacja realizowała analizy dokumentów i ekspertyzy związane z adaptacją do zmian
klimatu, w tym Miejskie Plany Adaptacji i Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Rezultaty projektu:
- Przygotowano Miejski Plan Adaptacji dla gminy Wołomin wraz z modelem hydrologicznym zlewni
miasta Wołomin, prognozą zmian klimatu dla gminy Wołomin i oceną zagrożenia termicznego dla
miasta Wołomin. Przpeorwdzono proces strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na
środowisko. Opracowanie zostało zakończone i przyjęte.
- Przygotowano gotowy dokument - raport w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na
Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Warszawy na lata 2020-2023. Przedstawiono
dokument podczas konsultacji społecznych i obrad komisji ds. ochrony środowiska Rady Warszawy.
Współpraca jest kontynuowana.

Rotterdam, Benthemplein – instalacja do gromadzenia wody deszczowej
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Co robimy?
Gospodarka Zamkniętego Cyklu. To kampania zmierzająca do pełnej zmiany odpadów w surowce.
Chcemy, aby ludzie dostrzegli potencjał w każdej niegdyś niepotrzebnej rzeczy i nadali jej nowy sens
w myśl hasła „cradle to cradle”. W ramach kampanii realizujemy:
- analizy przepływów materiałowych w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi, np. w parkach
technologicznych;
- dokumenty dla firm z zakresu CSR;
- edukację dla szkół i przedszkoli na temat recyklingu, zamykania obiegu opakowań plastikowych i
szklanych po napojach oraz ograniczania ilości opakowań;
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Nazwa projektu: Zrównoważona Europa dla wszystkich (Make Europe
Sustainable for All)
Źródło dofinansowania: Komisja Europejska (fundusze DEAR)
Okres realizacji: styczeń-wrzesień
Realizacja celów statutowych: cel 1
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Wojciech Szymalski, Renata Filip,
Ewa Świerkula, Konrad Wielądek
Współpracownicy: Instytut Spraw Publicznych (ISP), Fundacja im. Heinricha Bolla, Fundacja Strefa
Zieleni, Stowarzyszenie Akcja Konin, Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, Tak dla Łodzi, Międzynarodowa
Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru (MSKPU)
Opis działań:
Celem projektu było upowszechnienie w Polsce celów zrównoważonego rozwoju tzw. Agenda 2030
oraz tworzenie warunków do współpracy między organizacjami społecznymi na rzecz realizacji
Agendy 2030. W 2020 roku prowadzona była kampania #WardrobeChnage na temat zrównoważonej
mody oraz zorganizowano konferencję „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”. Odbyło
się także spotkanie końcowe projektu we wrześniu 2020 roku. Zakończone zostały minigranty
rozdane wśród lokalnych organizacji pozarządowych w Polsce

Rezultaty projektu w 2020 roku:
- W lutym 2020 roku zorganizowaliśmy warsztat na temat zrównoważonej mody w Centrum Koneser
w Warszawie. Wzięło w nim udział 20 osób. Relacja z warsztatu dotarła do ponad 1000 osób.
- Przygotowaliśmy serię postów na FB oraz artykułów (w tym 5 wywiadów) poświęconych
zrównoważonej modzie w ramach kampanii #WardrobeChange. Wszystkie te działania dotarły do co
najmniej 17000 osób.
- Promowaliśmy na portalu chronmyklimat.pl film pt.: Textile Mountain. Film dotarł do ponad 2000
osób za pomocą FB oraz portalu chronmyklimat.pl.
- W ramach promocji Agendy2030 Fundacja InE wsparła pokaz mody studentów MSKPU w
Warszawie, który odbył się w lipcu 2020 roku. Reprezentant Fundacji był członkiem jury pokazu, a
impreza została zakończona wspólnym sadzeniem drzew w Lesie Rembertowskim.
- We wrześniu 2020 roku odbyła się debata on-line pt.: „Ekologia w modzie i tekstyliach”, która
zyskała na portalu chronmyklimat.pl ponad 2000 widzów.
- Przygotowaliśmy konferencję „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?” wraz z publikacją,
pełniącą rolę diagnozy wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce „100 lat ochrony środowiska w
Polsce” (nakład 400 egz.) oraz zawierająca rekomendacje w formie „Apelu Stulecia Polskiej Ochrony
Środowiska”.
- Przeprowadziliśmy wybór oraz nadzorowaliśmy wykonanie trzech minigrantów rozdanych wśród
polskich organizacji pozarządowych na temat SDGs. Granty zostały zakończone w 2020 roku na
następujące projekty:
a. Debaty o sprawiedliwej transformacji realizowany przez Akcję Konin we współpracy z Fundacją
Strefa Zieleni, ZmieniaMy Konin, Instytucie na rzecz żywych, które rozpowszechniły tematykę SDG
wśród ponad 3000 osób w regionie Wielkopolski Wschodniej.
b. Warsztaty oraz e-boki na temat ekologicznego odżywania i jedzenia bez odpadów zorganizowane
przez Fundację Wolnej Herbaty na Górnym Śląsku, m.in. w Katowicach i Mysłowicach, które
rozpowszechniły tematykę SDG wśród ponad 40000 osób.
c. Strona internetowa, broszury oraz ankieta dla właścicieli małych sklepów spożywczych w Łodzi,
zorganizowane przez organizację „Tak dla Łodzi”. Niestety realizacja projektu w kulminacyjnym
momencie zderzyła się z ograniczeniami związanym z pandemią COVID-19 osiągając ograniczone
rezultaty.
Podsumowanie rezultatów całego projektu:
- Kampania wsparła promocję Agendy 2030 w ponad 300 organizacjach pozarządowych w Polsce;
- Kampania dotarła z informacją o SDG do ponad 1,7 mln osób w Polsce, w tym ponad 11 000
zaangażowało się w jakiś sposób w działalność na rzecz SDG, np. „Marsz dla Klimatu”, który był
najbardziej popularnym działaniem wpieranym w ramach projektu;
- Ponad 280 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym, krajowym lub
unijnym zostało poinformowane o SDG poprzez działania w Polsce;

25

Nazwa projektu: CWC - City Water
Circles: Urban Cooperation Models for
enhancing water efficiency and reuse
in Central European functional urban areas with an integrated circular
economy approach
Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia
racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych
Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg
Central Europe oraz środki własne
Okres realizacji: od kwietnia
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Konrad Wielądek
Współpracownicy: Miasto Budapeszt - Dzielnica 14 Zuglo – Lider, Węgry; Oczyszczalnia Ścieków w
Budapeszcie, Węgry; Miasto Turyn, Włochy; Poliedra - Centrum konsultacyjno-usługowe przy
Politechnice w Mediolanie, Włochy; Miejskie Wodociągi w Mariborze, Słowenia; E-Instytut, Słowenia;
Miasto Bydgoszcz, Polska; Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Polska; Instytucja publiczna RERA SD ds.
koordynacji i rozwoju regionu dalmatyńskiego, Chorwacja; Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w
Split, Chorwacja; Stowarzyszenie pozyskania i wykorzystania wody deszczowej, Niemcy.
Opis działań: Opracowano poradnik po procesie budowy strategii na poziomie Obszaru
Funkcjonalnego wspólny dla partnerów projektu. W dniach 24-25 czerwca 2020r. odbyło się
szkolenie „Oszczędne gospodarowanie wodą” przeprowadzone przez Tomasza Bergiera (AGH,
Fundacja Sendzimira) a 6 lipca drugie spotkanie interesariuszy Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego moderowane przez Jacka Zalewskiego (retencja.pl). Ze względu na COVID-19
wydarzenia realizowane były on-line. Szkolenie oparto na przetłumaczonych na język polski 7
modułach materiałów szkoleniowych pn. „Podręcznik szkoleniowy dla gmin: Gospodarka wodna o
obiegu zamkniętym”. W ramach działań promocyjnych przygotowano 3 plakaty (w tym jeden dla
dzieci), grę planszową „Obieg wody” i animowany film promujący projekt.
Rezultaty projektu:
Informacje o projekcie i opracowania
central.eu/Content.Node/CWC.html

są

dostępne

na

stronie

https://www.interreg-

Materiały szkoleniowe, plakaty dostępne są na http://chronmyklimat.pl/projekty/cwc/cwcbazawiedzy, film na https://www.youtube.com/watch?v=Ht-_au0N6Us
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Kadr z filmu promocyjnego City Water Cycles, kwiecień 2020

Nazwa projektu: Analizy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym
Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji: wrzesień-grudzień
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula
Opis działań: Fundacja realizowała analizy dokumentów i ekspertyzy związane z gospodarką o obiegu
zamkniętym. W 2020 roku wykonywane analizy dotyczy głównie tematu wody.
Rezultaty projektu:
- Przygotowano analizę potencjału, potrzeby i potencjalnych skutków opracowania i wdrożenia
innowacyjnej instalacji do mikroretencji wraz z systemem filtracji i uzdatniania wody w Polsce na
potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Opracowanie zostało zakończone i przyjęte, a
współpraca jest kontynuowana w ramach konsultacji innych dokumentów dotyczących programu.
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Publikacje wydane w 2020 roku:
Mycle Schneider, Antony Froggatt – autorzy oryginału, Anna Dzięgiel – tłumaczenie wersji polskiej,
Andrzej Kassenberg, Piotr Trzaskowski – redakcja wersji polskiej, Raport o stanie światowego
przemysłu jądrowego 2019 – wybór fragmentów, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja
im. Heinricha Boella w Warszawie, Warszawa, 2020
Wojciech Szymalski, Fundusze unijne można wydać lepiej (broszura), Fundacja Instytut na rzecz
Ekorozwoju, Warszawa, 2020
Wojciech Szymalski, Długoterminowa strategia niskoemisyjna kluczem do ożywienia gospodarki,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2020
Wojciech Szymalski, Krajowe Plany Energii i Klimatu dalekie od celu, Fundacja Instytut na rzecz
Ekorozwoju, Warszawa, 2020
Bartłomiej Derski, Rafał Zasuń, Czy zasadny jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce?, Fundacja
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Boella w Warszawie, Warszawa, 2020
Wojciech Szymalski (red.), 100 lat ochrony środowiska w Polsce, INW-Spatium, Radom, 2020
Hanna Kryszyńska, Piotr Maciejewicz, Turystyka wiejska – środkowo-zachodnia Polska, Fundacja
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2020
Hanna Kryszyńska, Piotr Maciejewicz, Turystyka wiejska – południowo-wschodnia Polska, Fundacja
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2020
Wojciech Szymalski, Droga do szkoły a jakość powietrza, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki,
Warszawa, 2020
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Publikacje wydane w 2020 roku z udziałem pracowników Fundacji InE
- Kassenberg A. „Skuteczne mechanizmy warunkiem do ekorozwoju”. (w:) „Ochrona środowiska w
Polsce. Perspektywa najbliższych lat”. Teraz Środowisko PL.2020
- Karaczun Z. Kassenberg A. Sobolewski M. „Polityka klimatyczna Polski 1988 – 2020”. (w:) „100 lat
ochrony środowiska w Polsce”. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego. Warszawa 2020
- Karaczun Z., Kassenberg Z. “Environmental Transformation in CEE Countries”. (in:) “Economic,
Regional and Urban Development in Central [and Eastern] Europe A Three-Decade Analysis”.
Routeladge, 2020.
- Karaczun Z., Kassenberg Z. „Analiza wpływu rozbudowy kopalni i elektrowni w Turowie na polskie
zobowiązania w zakresie ochrony klimatu”. 2020
- Onichimowski G. (lider grupy roboczej), Kassenberg A., Kossowski A.; współpraca: Kulik O. „Droga
od polskiej zeroemisyjnej energetyki roku 2050 do jej aktualnego stanu i proces transformacji” w
ramach prac na potrzeby raportu WWF „Zeroemisyjna Polska 2050”.
- Kassenberg A. „Zmiana zachowań a neutralność klimatyczna” na potrzeby raportu firmy
McKinsey&Company „Neutralnie klimatyczna Polska 2050”.
- Szymalski W. (red.), “100 lat ochrony środowiska w Polsce”, INW-Spatium, Radom, 2020
- Szymalski W., „Perspektywa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu w metropolii –
przypadek Warszawy” w: Gajewski J., Paprocki W., Monografie EFK 2020 – Polityka klimatyczna i jej
realizacja w pierwszej połowie XXI wieku, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot, 2020
- Szymalski W., “Czy zmierzamy w kierunku zrównoważonej mobilności? Ocena na podstawie 15 lat
badań w ramach Barometru Warszawskiego” w: „Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku”,
TYGIEL, Lublin, 2020
- Świerkula E., Ryłko E., Szymalski W., “Lokali liderzy samorządowi w obliczu zmian klimatu” w:
Łukaszewska K. Globalna odpowiedzialność człowieka – między analizą zjawisk a prognozą etyczną,
Akademia Pedagogiki Społecznej im. Mari Grzegorzewskiej, Warszawa, 2020
- Szymalski W., "Barometr Warszawski – czy chcemy ekologicznego transportu w Warszawie?”, w:
Łukaszewska K. Globalna odpowiedzialność człowieka – między analizą zjawisk a prognozą etyczną,
Akademia Pedagogiki Społecznej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, 2020
- Szymalski W., „Energy and CO2 emissions intensity of passenger transport means in Warsaw”, w:
Transport Problem 2020 – Proceedings XXI International Scientific Conference, Silesian University of
Technology, Katowice, 2020
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Podstawowe fakty o Fundacji na koniec 2020 roku
Liczba pracowników: 7* (5,5 FTE)
Liczba współpracowników: > 54 osoby
Liczba partnerów instytucjonalnych: > 75 organizacji
Wydane publikacje: 8, łączny nakład: 7200 szt. + liczba pobrań w internecie
Przygotowane analizy, strategie, plany, programy, oceny oddziaływania na środowisko: 9
Konferencje 1 szt., liczba uczestników: 150 osób, liczba oglądających >1800 osób
Warsztaty, szkolenia: 12 szt., liczba uczestników: >240 osób
Debaty on-line: 2 szt., liczba widzów: >5000
Statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2020: 149913 odsłon, 103474 wejść
Osób obserwujących fanpage FB Fundacji na koniec roku: 2270; FB chronmyklimat.pl: 2778
Liczba odbiorców działań promocyjnych: > 2 500 000 osób
Szacunkowa liczba punktów do dorobku naukowego pracowników Fundacji w 2020 roku: 125

*w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim
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Sadzenie drzew po pokazie zaliczeniowym MSKPU w warszawskim Rembertowie, lipiec 2020
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